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 Sárhida község Önkormányzati Képviselő-testülete
8944 Sárhida, Béke u. 26.

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Sárhida község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 09.
napján a sárhidai Kultúrházban (8944 Sárhida, Béke u. 26.) 1732 órai kezdéssel
megtartott nyílt üléséről.

Jelen vannak:
- Mázsa Ferenc polgármester
- Takácsné Gál Andrea alpolgármester
- Herczeg István települési képviselő
- Németh Csaba települési képviselő
- Zsálek-Nagy Marianna települési képviselő – 1900 óráig .

Tanácskozási joggal:
- Császár László jegyző.

Mázsa Ferenc polgármester köszönti az ülésen megjelenteket. A polgármester
megállapítja, hogy a képviselő-testület határozatképes, mivel a megválasztott 5 fő települési
képviselőből 5 fő jelen van. Jegyzőkönyvvezetésre Császár László jegyzőt kéri fel, melyet a
képviselő-testület 5 igen szavazattal elfogadott. A továbbiakban javaslatot tesz a napirendre
– amelyet a javaslattal egyetértve a testület 5 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás
nélkül – az alábbiak szerint fogad el:

1.  Beszámoló a két ülés között történt fontosabb eseményekről, a lejárt határidejű
határozatok végrehajtásáról és a polgármester átruházott hatáskörben tett
intézkedéseiről.

 2. Helyi adókról szóló rendelet megalkotása.
  Előterjesztő: Császár László jegyző.

 3. Tájékoztató az önkormányzat gazdálkodásáról, a költségvetési rendelet
módosítása.
Előterjesztő: Mázsa Ferenc polgármester.

 4. Gyámhatósági és gyermekvédelmi beszámoló.
  Előterjesztő: Császár László jegyző.
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 5. Sportegyesület támogatási és a sportöltöző használati szerződése.
Előterjesztő: Mázsa Ferenc polgármester.

 6. Víziközmű 15 éves gördülő fejlesztési terv.
Előadó: Mázsa Ferenc polgármester.

 7. Szociális célú tűzifa igénylés.
Előadó: Mázsa Ferenc polgármester.

 8. Bak község Önkormányzat megkeresése.
Előadó: Mázsa Ferenc polgármester.

 9. Egyebek (Kossuth utcai járda tulajdonjog megszerzése, illetve veszély-elhárítási
részmunka végzése, Béke u. 44-48. vízelvezető árok kialakítása, szalagkorlát
ajánlat a Dózsa és a Pacsirta utcákba, Béke utca 22. szám alatt közpark-
látványterv, utcafórumok szervezése, „25 éves az önkormányzatiság” ünnepi ülés,
programok – 2015. július-december, műszaki munkák végzése – Fercsák Ágnes,
egyebek).

A napirendek tárgyalása:

1. Beszámoló a két ülés között eltelt időszak fontosabb eseményeiről, a
lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a polgármester
átruházott hatáskörében tett intézkedéseiről.

Mázsa Ferenc polgármester jelen jegyzőkönyv 1. számú melléklete szerinti tartalommal ad
tájékoztatást a lejárt határidejű határozatokról, a 2. számú melléklete szerinti tartalommal
számol be a két ülés közötti munkáról.

Zsálek-Nagy Marianna települési képviselő: A kulturális közfoglalkoztatotti munkakör
nem érettségihez kötött?

Mázsa Ferenc polgármester: Már feloldották ezt az előírást. Olyan munkavállalót lehetett
alkalmazni, aki a Munkaügyi Központ feltételeinek megfelelt. Nem volt nagy variációs
lehetőség. Három szóba jöhető ember volt, abból egy fő nem vállalta, egy kevésbé volt
alkalmas, így lett Erdélyi Veronika alkalmazva.

Zsálek-Nagy Marianna települési képviselő: Milyen hosszú időtartamú a foglalkoztatás?

Mázsa Ferenc polgármester: Február 29-ig tart, fő feladata az önkormányzat
szervezésében megvalósuló programokban való közreműködés. Nem egészen tiszta a
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rendszer, ha az önkormányzatnak anyagilag hozzá kellene járulnia a programhoz, nem
támogatná a részvételt.

Zsálek-Nagy Marianna települési képviselő: A nyári diákmunka most volt először?

Mázsa Ferenc polgármester: Tavaly indult a program, sajnos nagyon alacsony volt az
érdeklődés, ezért csak 1 fő került foglalkoztatásra.

Zsálek-Nagy Marianna települési képviselő: Jövőre jobban kellene propagálni a
lehetőséget, ha a falunak nem kerül semmibe.

Mázsa Ferenc polgármester: Rövid,  egy  hetes  volt  a  határidő,  ennek  ellenére  senki  sem
volt elzárva az információktól, a médiákban több ízben jelent meg ezzel kapcsolatban hír, a
potenciális érdeklődők jobban is utána nézhetnének a dolgoknak.

Mivel a napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a képviselő-testület
egybehangzó 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozza:

38/2015. (IX. 09.) képviselő-testületi határozat:
Sárhida község Önkormányzat Képviselő-testülete a két ülés közötti
időszak fontosabb eseményeiről szóló beszámolót és a lejárt
határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót tudomásul
vette.

 2. Helyi adókról szóló rendelet megalkotása.
  Előterjesztő: Császár László jegyző.

Császár László jegyző: Jelen jegyzőkönyv 3. számú melléklete szerinti tartalommal
kiküldésre került az előterjesztés. A rendelet felülvizsgálatára azért van szükség, mert a
Kormányhivatal ellenőrzése keretében felülvizsgálatra kerülnek az önkormányzatok
hatályos helyi adó rendeletei. Sárhida esetén a most hatályos rendeletek jelentős mértékben
tartalmaznak olyan előírásokat, amelyeket magasabb szintű jogszabályok már tartalmaznak.
A jogalkotásról szóló jogszabályok szerint alacsonyabb szintű jogszabályok nem
tartalmazhatnak olyan előírásokat, amelyeket magasabb szintű jogszabályok már rendeztek,
ezért szükséges a rendeletek felülvizsgálata.

Mivel a napirenddel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem
merült fel, Sárhida község Önkormányzati Képviselő-testülete 5 igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta 6/2015.
(IX. 17.) önkormányzati rendeletét a helyi adókról, amely jelen
jegyzőkönyv 4. számú mellékletét képezi.
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 3. Tájékoztató az önkormányzat gazdálkodásáról, a költségvetési
rendelet módosítása.
Előterjesztő: Mázsa Ferenc polgármester.

Mázsa Ferenc polgármester: Jelen jegyzőkönyv 5, 6. számú melléklete szerinti
tartalommal került kiküldésre az előterjesztés. Nem kötelező a félévi beszámoló tárgyalása,
de azért egyeztünk meg a jegyzővel ennek a napirendnek a tárgyalásáról, hogy lássuk,
hogyan alakultak a számadatok. Sok mindent terveztünk az elmúlt időszakra, de sok minden
is előttünk áll még. Körültekintően kell bánni a pénzeszközökkel. Vannak lehetőségek az
átcsoportosítások után egyes feladatok ellátására, amelyek a mai ülésen, későbbi
napirendként kerültnek a testület elé.

Zsálek-Nagy Marianna települési képviselő: 5.473 e Ft helyett 8.127 e Ft szerepel a
módosításban a személyi juttatások előirányzatánál. Miért emelkedett meg ilyen mértékben?

Császár László jegyző: A közfoglalkoztatás január 1-től egyáltalán nem volt tervezve, most
már ismert december 31-ig terjedően a mértéke, így az egész évi előirányzat szerepel a
javaslatban.

Mivel a napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a képviselő-testület
egybehangzó 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozza:

39/2015. (IX. 09.) képviselő-testületi határozat:
Sárhida község Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat
2015. január-augusztus közötti gazdálkodásáról szóló beszámolót
tudomásul vette.

Mivel a napirenddel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem
merült fel, Sárhida község Önkormányzati Képviselő-testülete 5 igen
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta 7/2015.
(IX. 17.) önkormányzati rendeletét az Önkormányzat 2015. évi
költségvetéséről szóló 1/2014. (II. 16.) önkormányzati rendelet
módosításáról, amely jelen jegyzőkönyv
7. számú mellékletét képezi.
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 4. Gyámhatósági és gyermekvédelmi beszámoló.
  Előterjesztő: Császár László jegyző.

Mázsa Ferenc polgármester: Jelen jegyzőkönyv 8. számú melléklete szerinti tartalommal
került kiküldésre az előterjesztés. Alapos beszámoló, mindenre kiterjed. Elmondhatjuk, hogy
Sárhida jó pozícióban van, a témát illetően nagyrészt rendben vannak a dolgok a településen.

Takácsné Gál Andrea alpolgármester: Évek óta probléma, hogy folyamatosan változott a
családgondozó személye, 1 éve látja el a feladatokat Virga János. Kéthetente jön, korrekt
kapcsolatot sikerült kialakítani Vele, megbízható, pontos, érti a szakmáját.

Mivel a napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a képviselő-testület
egybehangzó 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozza:

40/2015. (IX. 09.) képviselő-testületi határozat:
Sárhida Község Önkormányzat Képviselő-testülete testülete jelen
jegyzőkönyv 8. számú mellékletét képező tartalommal elfogadja a
gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2014. évi ellátásáról
készített beszámolót.

 5. Sportegyesület támogatási és a sportöltöző használati szerződése.
Előterjesztő: Mázsa Ferenc polgármester.

Mázsa Ferenc polgármester: Jelen jegyzőkönyv 9. számú melléklete szerinti tartalommal
került kiküldésre az előterjesztés a használati szerződés tervezetéről, illetve jelen
jegyzőkönyv 10. számú melléklete szerinti tartalommal az Egyesület támogatási kérelme. A
használati szerződésben a korábbihoz képest nagy változások nincsenek. Arra kell törekedni,
hogy pontos, majdnem mindenre kiterjedő megállapodást kössünk, amellyel a későbbi
problémák kialakulása megelőzhető. Hiányosság, hogy nem szerepel az anyag mellett a
szerződésben hivatkozott leltár, amely az öltözőben fellelhető tárgyak hovatartozását
hivatott rendezni. Az Egyesület vezetőivel folytatott korábbi megbeszéléseken elhangzottak
a fejlesztési elképzelések is, illetve beszéltek a támogatási igényről is. Az elkövetkező
hónapokban globálisan kell szemlélni az önkormányzat pénzügyi lehetőségeit. A levélben
jelzett igény a második félévre vonatkozik, a 2016. évi támogatási igényt akár egy falufórum
keretében is egyeztethetnénk. Ez január végéig akár ki is kristályosodhat. A
megbeszéléseken egy szolid összeg szerepeltetését kérte, nem egészen erre az összegre
számított. A két focikapu ára 95 e Ft körül volt, ezek szintén az Egyesülethez kerültek. A
támogatás megállapítása során mérlegelendők az előttünk álló feladatok, a szalagkorlát, a
vízelvezetés, a Kossuth utcai járda szakaszolt felújításának kérdése. Felmerült az is, hogy a
Sportöltöző villamos hálózatát is át kell tekinteni, azt meg kell oldani, mert kevés az
áramerősség.
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Zsálek-Nagy Marianna települési képviselő: A 150 e Ft nem nagy összeg ahhoz képest,
hogy valaki az Egyesületet a hátára vette, amellett, hogy mennyi magánpénz folyt be a
működés során. Ezt az összeget be kell nyelnie az önkormányzatnak ahhoz, hogy valami
elinduljon. Ez most létszükséglet, fontosabb, mint a két kapu. Ahhoz kell ez az összeg, hogy
túl tudjanak lépni a kezdeti nehézségeken.

Mázsa Ferenc polgármester: A bajnokság elindult, ilyen összegű kifizetési szükséglet
nincs a bajnokságban való szerepléshez.

Zsálek-Nagy Marianna települési képviselő: Novemberben lesznek még kifizetni valók, a
csapat egy szereléssel rendelkezik, ami fehér színű. Ha az ellenfél ilyen szerelésben érkezik,
azt nem lehet használni.

Mázsa Ferenc polgármester: Volt két rendezvény. Annak a bevétele mire lett fordítva?

Zsálek-Nagy Marianna települési képviselő: A rendezvények bevételével teljes mértékben
el tud számolni, lettek mezek is beszerezve. Most 9 + 8 szerelés van, nincs egységes. Lett
beszerezve szerelés, de nem tudni, azok hol vannak.

Mázsa Ferenc polgármester: Nem volt szó másról az előzetes egyeztetéseken, mint apróbb
beszerzésekről. Azt támogatni tudja, hogy a 2015. évre megállapított támogatási összeg ne a
mai naptól, hanem augusztus 15-től szóljon december 31-ig.

Zsálek-Nagy Marianna települési képviselő: Teljesen a nulláról indult az új Egyesület, az
alapításhoz, az induláshoz szükséges összegeket a sportszerető Sárhidaiak adták össze, de ez
a lehetőség véges, ezt nem lehet évekig csinálni.

Mázsa Ferenc polgármester: A  kérelemben  illett  volna  leírni,  hogy  milyen  célra  kéri  az
Egyesület a támogatást.

Herczeg István települési képviselő: Javasolja a támogatás megállapítását, mert ebből a
pénzből lehet felszerelést vásárolni. Ha eljutottunk végre odáig, hogy van új Egyesület,
akkor itt a lehetőség azt támogatni.

Zsálek-Nagy Marianna települési képviselő: Ha nem lennének privát támogatók, már
négy éve nem lenne foci Sárhidán. Egy kulturális rendezvényen mit csinál egy
Sportegyesület?

Herczeg István települési képviselő: Ha megkéri az önkormányzat, pl.: a falunapon, 7-8
sporköri tag jöhetne segíteni.

Mázsa Ferenc polgármester: Örülünk, hogy van Egyesület, örülünk az elért
eredményeknek. Ő a töredék évre a kapukkal együtt gondolt 150 e Ft-ot. Véleménye szerint
a 75 és 100 e Ft közötti összeg a reális.
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Zsálek-Nagy Marianna települési képviselő: A pályára lépéshez, sürgősen kell a pénz,
ahhoz, hogy egyforma mezben tudjon a csapat felállni. Ehhez a szükséges 124 e Ft már
nincs meg.

Takácsné Gál Andrea alpolgármester: Sok  sportszerető ember  van  a  faluban.  Nem
lehetne megkeresni Őket támogatásért?

Zsálek-Nagy Marianna települési képviselő: Az elmúlt években 1,2 m Ft-ot adtak össze.
Itt most 50 e Ft-ról vitázunk.

Mázsa Ferenc polgármester: Lehet, de itt most nem szerepel az az 1,1 m Ft, amit az
önkormányzat a pályára, az öltöző karbantartására, rezsijére fordít. Azt az összeget se
felejtsük el. A pénzeszközök elosztásánál kell valamilyen elvet követni. Ha 150 e Ft
támogatást állapítunk meg, azt valahonnan el kell venni. Javasolja, hogy a használati
szerződést és a támogatási igényt hagyja jóvá a testület azzal, hogy a támogatást mezek
vásárlására biztosítja, 2015. december 31-i elszámolási határidővel.

Mivel a napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a képviselő-testület
egybehangzó 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozza:

41/2015. (IX. 09.) képviselő-testületi határozat:
Sárhida község Önkormányzati Képviselő-testülete jelen
jegyzőkönyv 6. számú melléklete szerinti tartalommal a Sárhida
414/3. hrsz-ú ingatlan használatára használati szerződést kíván kötni
a Sárhidai Sportegyesülettel.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a használati
szerződés aláírására
Határidő: haladéktalanul.
Felelős: Mázsa Ferenc, polgármester.

Mivel a napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a képviselő-testület
egybehangzó 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozza:

42/2015. (IX. 09.) képviselő-testületi határozat:
Sárhida Község Önkormányzat Képviselő-testülete testülete jelen a
Sárhidai Sportegyesület részére 150.000,- Ft összegű támogatást
biztosít 2015. évi költségvetése terhére, amely összeget az
Önkormányzat mezek vásárlására biztosítja, 2015. december 31-i
elszámolási határidővel.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási
szerződés aláírására
Határidő: haladéktalanul.
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Felelős: Mázsa Ferenc, polgármester.

Zsálek-Nagy Marianna települési képviselő 1902 órakor távozott az ülésről,
így a képviselő-testület 4 fővel folytatta munkáját.

 6. Víziközmű 15 éves gördülő fejlesztési terv.
Előadó: Mázsa Ferenc polgármester.

Mázsa Ferenc polgármester: Jelen jegyzőkönyv 11. számú melléklete szerinti tartalommal
került kiküldésre az előterjesztés. A közelmúltban tartott egyeztetésen elhangzott, hogy a
Zalavíz valamennyi vagyonkezelési szerződést felmondja, azokat üzemeltetési szerződésre
változtatják. A központi szabályozás írja elő a fejlesztési terv készítési kötelezettséget,
amelyet a tulajdonosra erőltetnek. Az egységesítés felé haladunk minden téren, ami
várhatóan emelkedő díjakkal is fog járni. Fogadjuk el a Zalavíz által készített tervet és
várjuk a fejleményeket.

Mivel a napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a képviselő-testület
egybehangzó 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozza:

43/2015. (IX. 09.) képviselő-testületi határozat:
Sárhida Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Észak-Zalai
Víz- és Csatornamű Zrt. által elkészített, a település ivóvíz és
szennyvíz közművére vonatkozó 15 éves gördülő fejlesztési tervet
elfogadja.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges
intézkedések megtételére.
Határidő: Haladéktalanul.
Felelős: Mázsa Ferenc, polgármester.

 7. Szociális célú tűzifa igénylés.
Előadó: Mázsa Ferenc polgármester.

Mázsa Ferenc polgármester: Jelen jegyzőkönyv 12. számú melléklete szerinti tartalommal
került kiküldésre a pályázati felhívás. Az előzetes adatok alapján 60 m3 mennyiségű fa
igényelhető, amelyhez 1.000,- Ft/m3 önerő, plusz a fuvardíj szükséges. Látszik, hogy
fröcsögnek a nem tervezett összegek. Lehet, hogy nem fog a kifizetés az idén realizálódni,
javasolja, hogy pályázzon az önkormányzat.

Mivel a napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a képviselő-testület
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egybehangzó 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozza:

44/2015. (IX. 09.) képviselő-testületi határozat:
Sárhida község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi
önkormányzatok szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó
kiegészítő támogatásáról szóló rendelet alapján 60 m3 szociális célú
tűzifára kíván pályázatot benyújtani. A képviselő-testület 2015. évi
költségvetése terhére biztosít 60.000,- Ft + ÁFA önerőt a szociális
célú tűzifa támogatás biztosítására. A képviselő-testület a tűzifa
támogatásért a jogosultaktól ellenszolgáltatást nem kér.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges
intézkedések megtételére.
Határidő: Haladéktalanul.
Felelős: Mázsa Ferenc, polgármester.

 8. Bak község Önkormányzat megkeresése.
Előadó: Mázsa Ferenc polgármester.

Mázsa Ferenc polgármester: Jelen jegyzőkönyv 13. számú melléklete szerinti tartalommal
került kiküldésre a megkeresés. A települések jó része ezt már elfogadta, javasolja, hogy az
ex-lex állapot megszüntetése érdekében járuljon hozzá Bak részére a tulajdonjog
bejegyzéséhez a testület.

Mivel a napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a képviselő-testület
egybehangzó 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozza:

45/2015. (IX. 09.) képviselő-testületi határozat:
Sárhida Község Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul, hogy
a Zalaegerszeg Városkörnyéki Önkormányzatok Egészségügyi
Társulása (székhelye: 8945 Bak, Rákóczi u. 2/A.) tulajdonát képező
Suzuki Ignis 1,5 GS 4 WD típusú (alvázszám:
TSMMHY81S00241394, motorszám: M15A1112124)
személygépkocsi tulajdonosaként Bak község Önkormányzata
(székhelye: 8945 Bak, Rákóczi u. 2/A.) bejegyzésre kerüljön.

 9.  Egyebek (Kossuth utcai járda tulajdonjog megszerzése, illetve
veszély-elhárítási részmunka végzése, Béke u. 44-48. vízelvezető árok
kialakítása, szalagkorlát ajánlat a Dózsa és a Pacsirta utcákba, Béke
utca 22. szám alatt közpark-látványterv, utcafórumok szervezése, „25
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éves az önkormányzatiság” ünnepi ülés, programok – 2015. július-
december, műszaki munkák végzése – Fercsák Ágnes, egyebek).

  9.1. Kossuth utcai járda tulajdonjog megszerzése

Mázsa Ferenc polgármester: A járda pályázat benyújtása kapcsán jelentkezett a probléma,
hogy a 7410. számú közút mellett elhelyezkedő, Kossuth utcai járda tulajdonjoga nem az
önkormányzatot illeti. Akkor döntés született, hogy kezdődjön el ennek a rendezése.

Császár László jegyző: Az eljárás megindult, szerencsés helyzet, hogy Sárhidán 2009-ben
elkészültek a szükséges megosztási vázrajzok, azok a Földhivatali megismételt záradékolás
után benyújthatóak lesznek a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ felé. Jelenleg a
záradékolási eljárás van folyamatban.

9.2. Veszély-elhárítási részmunka végzése, Béke u. 44-48. vízelvezető
árok kialakítása, szalagkorlát ajánlat a Dózsa és a Pacsirta utcákba

Mázsa Ferenc polgármester: A Kossuth utcai járda 50 méteres szakaszán veszély-
elhárítási részmunkát kell végezni, mert a járda veszélyes. Ezt be kell tervezni,
szakaszonként végre kell hajtani a járda felújítását.
A Béke u. 44-48. számú házak előtti szakaszon a vízelvezető árok kialakítására vonatkozóan
jelen jegyzőkönyv 14. számú melléklete szerinti tartalommal árajánlat került bekérésre.
Fontosnak tartja e munkák végrehajtását, de a Dózsa és a Pacsirta utcákba a szalagkorlát
kiépítése is fontos lenne a közlekedésbiztonság érdekében.

Herczeg István települési képviselő: Szerinte a vízelvező árok fontosabb, a szalagkorláttal
jobban ráérünk.

Mázsa Ferenc polgármester: Az árkot mindenképpen meg kellene rendelni, illetve a
Kossuth utcai járdára kér árajánlatot. December végéig lemodellezzük, hogy a szalagkorlát
is belefér-e a költségvetésbe. Állítsunk fel egy fontossági sorrendet, amely mentén haladjunk
a költségvetési lehetőségek figyelembe vételével.

Mivel a napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a képviselő-testület
egybehangzó 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozza:

46/2015. (IX. 09.) képviselő-testületi határozat:
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Sárhida Község Önkormányzat Képviselő-testülete anyagi
lehetőségei függvényében, az alábbi sorrend alapján az alábbi
beruházásokat kívánja 2015. évi költségvetése terhére megvalósítani:

1. A Sárhida, Béke u. 44-48. számú ingatlanok előtti
vízelvezető árkok tisztítása – 307.500,- Ft értékben;

2. A Kossuth utcai járda javítása 50 méter hosszban;
3. Szalagkorlát kiépítése a Dózsa és a Pacsirta utcákra –

473.456,- Ft értékben.
A képviselő-testület a fenti munkák elvégzését rendeli el,
amennyiben a szükséges költségvetési források rendelkezésre állnak.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges
intézkedések megtételére.
Határidő: Folyamatos.
Felelős: Mázsa Ferenc, polgármester.

9.3. Béke utca 22. szám alatt közpark-látványterv

Mázsa Ferenc polgármester: Az ingatlan karbantartását lehetőségeinkhez képest
biztosítjuk, a terület le van kaszálva, a kút részlegesen fel lett újítva. A pályázati
lehetőségeket figyeljük, jövő évben lehet lehetőség a megvalósításra, addig célszerű lenne
egy látványtervet készíttetni, amely az elképzeléseket tartalmazza.

9.4. Utcafórumok szervezése

Mázsa Ferenc polgármester: Sokszor beszéltünk arról, hogy kicsi a lakossági intenzitás, az
érdeklődés az ülések, a közmeghallgatások tekintetében. Felvállalta a testület nevében, hogy
három helyszínen utcafórumot tart az érdeklődők részére. A helyszínek és időpontok: 17-én
a sportpályánál, 21-én a kultúrháznál, 24-én a régi iskolánál.

9.5. „25 éves az önkormányzatiság” ünnepi ülés,

Mázsa Ferenc polgármester: Idén 25 éves az önkormányzati rendszer. Az az ötlete támadt,
hogy az október 23-i ünnepség keretében az 1990. óta közreműködő polgármesterek,
képviselők, intézményvezetők meghívásával ünnepi ülés szerűen akár meghívott előadóval
ünnepi fogadást tartanánk.



Sárhida, 2015. szeptember 09-i nyílt  testületi ülés jegyzőkönyv.

12

9.6. programok – 2015. július-december,

Mázsa Ferenc polgármester: Szeptember 19-re az iskola szervez szüreti programot.
Szeptember 26-án Szent Mihály naphoz kapcsolódóan máglyagyújtásra kerülhetne sor
túrával egybekötve. Október 23-án ünnepi megemlékezésre kerül sor, november 29-én pedig
az advent első vasárnapjával együtt idősek napi megemlékezésre.

9.7. műszaki munkák végzése – Fercsák Ágnes

Császár László jegyző: Tájékoztatja a testületet, hogy a műszaki ügyintézői álláshelyre
kiírt pályázat eredménytelensége miatt átmenetileg Fercsák Ágnes megbízás alapján látja el
a műszaki ügyintézői feladatokat.

9.8. Egyebek

Mázsa Ferenc polgármester: Jelzi, hogy Jandóné megkereste, hogy a nyugdíjazásához
hiányzik 450 nap. Felmerült, hogy az önkormányzat gondolja át, hogy esetleg ebben az
időszakban milyen formában tudná-e Őt foglalkoztatni. Közfoglalkoztatás keretében ez nem
lehetséges, csupán teljesen önálló státusz létrehozásával működhetne. Takarítási feladatokat
tudna elképzelni, de jelenleg minden feladat megoldható a jelenlegi struktúrában is. Ez
pénzkérdés, így legfeljebb a jövő évi költségvetés során lehet bármilyen formában is erről
tárgyalni a továbbiakban.

9.10. Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíj-rendszerhez
csatlakozás.

Császár László, jegyző: Ha a testület úgy gondolja, hogy továbbra is részt kíván venni a
Bursa Hungarica ösztöndíj programban, október 1. napjáig döntenie kell csatlakozási
szándékáról.

Mivel a napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a képviselő-testület
egybehangzó 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot
hozza:

47/2015. (IX. 09.) képviselő-testületi határozat:
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1. Sárhida község Önkormányzati Képviselő-testülete a
jogszabályoknak megfelelően kifejezett és visszavonhatatlan döntést
hoz arról, hogy csatlakozni kíván a hátrányos szociális helyzetű
felsőoktatási hallgatók, illetőleg felsőoktatási tanulmányokat kezdő
fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2016. évi pályázati fordulójához.
2. Sárhida község Önkormányzat Képviselő-testülete a
felsőoktatási hallgatók számára, valamint a felsőoktatási
tanulmányokat kezdő fiatalok részére kiírandó Bursa Hungarica
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2016. évi
fordulójának Általános Szerződési Feltételeit elfogadja, és
kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázatok kiírása, elbírálása és
folyósítása során maradéktalanul az Általános Szerződési
Feltételekben foglaltaknak megfelelően jár el.
3. Sárhida község Önkormányzat Képviselő-testülete
kötelezettséget vállal arra, hogy a Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2016. évi fordulója keretében a
beérkezett pályázatokról hozott döntését a
https://www.eper.hu/eperbursa/onk/tonkbelep.aspx internet címen
elérhető EPER-Bursa rendszerben rögzíti.
4. Sárhida község Önkormányzat Képviselő-testülete nyilatkozik
arról, hogy az EPER-Bursa rendszerben általa meghatározott és a
pályázóktól bekért, a szociális körülmények igazolására fontosnak
tartott nyilatkozatok és mellékletek nem álnak ellentétben a pályázati
kiírás feltételeivel.
Az adatrögzítéssel megbízott munkatársa neve: Czigányné Szabó
Réka.
Határidő: A nyilatkozat Támogatáskezelő felé megküldése: 2015.
október 1.
Felelős: Mázsa Ferenc, polgármester.

Mivel további javaslat és észrevétel nem hangzik el, a polgármester a képviselő-testület nyílt
ülését 1955 órakor bezárta és zárt ülést rendelt el.

k.m.f.

             Mázsa Ferenc Császár László
              polgármester         jegyző


